
 

 

 

DZ.381.UE-3/20                                                                           Lublin, dnia 31 marca 2021 r.  

Informacja z otwarcia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  pn. „Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej - 
7 szt. autobusów elektrycznych mega”(Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w 
Dz.U.U.E nr 2020/S 251- 633368 z dnia 24.12.2020 r.) 
 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 21 600 000,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) 

 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31.03.2021 r. do godz. 11:00 w przedmiotowym 

postępowaniu złożono następujące oferty:   

Numer 
oferty 

Firma 
(nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Gwarancja na cały 
pojazd bez limitu 
kilometrów wraz z 

wszystkimi 
elementami 
stanowiącymi 

wyposażenie 
dodatkowe 
autobusu 

Elektryczny układ 
napędowy (trakcyjny) 

Maksymalny prąd 
ładowania i rozładowania 
ogniw 

elektrochemicznych 
baterii trakcyjnych 

Całkowita liczba miejsc 
pasażerskich, o której 
mowa w pkt 2.2. 

Specyfikacji technicznej 
autobusów EV 
stanowiącej załącznik nr 

1 do s.i.w.z. 

System ogniw 
fotowoltaicznych 

Silnik/Silniki 
trakcyjne 

Zużycie energii 
elektrycznej przez 
autobus EV w 

warunkach ruchu 
miejskiego 

1 

 
 
 
 
 

Solaris Bus & 
Coach Sp. z 
o.o. 
Ul. Obornicka 
46 
Bolechowo-
Osiedle 
62-005 
Owińska 
Polska 

22 799 280,00 
zł 

60 m-cy Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

Tajemnica 
przedsiębiorstwa 

2 Konsorcjum 
OPF Sp. z o.o. 
BKM-Ukraina 
Sp. z o.o. 
Ul. Ogrodowa 
58 
00-876 
Warszawa 
Polska 

28 521 658,20 
zł 

36 m-cy Belkommunmash Discharge continous 
1000 A/Discharge 
peak 2500A 
Charge continous 500 
A/Charge peak 1000A 

120 miejsc Nie TSA TMF-35-44-
4 

1,7 kwh/km 

 

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej 
informacji winni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
  Zgodnie z pkt 6.4.4. i 6.4.5.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższe 
oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.    
  Powyższy dokument należy przekazać zamawiającemu za pośrednictwem formularza 
zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin

